
Zápisnica 
 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného podľa § 12, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov, konaného dňa 09. januára 2023 o 18:00 hod. 
v zasadačke Obecného úradu vo Voznici. 
 
 
Prítomní: 
Starostka obce: Ing. Nadežda Nemcová 
Poslanci obecného zastupiteľstva: p. Jozef Adamov, Bc. Miroslava Halajová, Mgr. Radka Halušková 
DiS., p. Ľuboš Laurov, Ing. Eugen Mihálik, p. Jozef Vančo, Ing. Miroslav Zliechovec 
Kontrolór obce: Bc. Júlia Danková 
Zamestnanci obce: Ing. Lenka Peťková 
 
 
Program zasadnutia: 
 
Program :  
1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa  
2) Pridelenie nájomného bytu č. 1 
3) Aktuálne informácie 
     3/1 Výška zníženia poplatku za komunálne odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. § 82 
     3/2 Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 
     3/3 Fašiangy, karneval 
4) Interpelácie poslancov, diskusia 
5) Záver 
 
 
K bodu č. 1 -  Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa  
 
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a ďalej viedla starostka obce. Prítomných 
bolo 7 poslancov. Zasadnutie obecného zastupiteľstva starostka vyhlásila za uznášania schopné.  
Navrhnutý program bol jednohlasne schválený. 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ľuboš Laurov, a Bc. Miroslava Halajová. 
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Radka Halušková, DiS. 
 
 
K bodu č. 2 – Pridelenie nájomného bytu č. 1 
 
Ing. Peťková informovala obecné zastupiteľstvo o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 1 ku dňu 
31.01.2023. Obecný úrad Voznica eviduje k 09.01.2023 celkovo 13 žiadostí o pridelenie 
dvojizbového nájomného bytu. Obecný úrad Voznica vyzval žiadateľov o doplnenie dokladov 
potrebné na posúdenie žiadosti. Požadované doklady predložili 4 žiadatelia.  
V súlade s VZN č.2/2015 o prenajímaní obecných bytov, časť III., kapitola 1., § 3 bod 1, Komisia pre 
prideľovanie nájomných bytov Obecnému zastupiteľstvu vo Voznici navrhuje prideliť nájomný byt 
č. 1 žiadateľovi Patrikovi Píšovi, trvale bytom Ostrý Grúň 24 a po zložení finančnej zábezpeky  
(vo výške 6-mesačného nájomného) uzatvoriť Zmluvu o nájme bytu na dobu určitú od 01.02.2023  
do 31.01.2024 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 01/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  návrh komisie na pridelenie nájomného bytu č. 1 žiadateľovi 
Patrikovi Píšovi, trvale bytom Ostrý Grúň 24 na dobu určitú od 01.02.2023 do 31.01.2024. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
K bodu č. 3 - Aktuálne informácie:  
3/1 Výška zníženia poplatku za komunálne odpady podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z.z.  
 
Starostka obce navrhla obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 30 ods.2 znížiť výšku poplatku za komunálne odpady 
poplatníkovi, ktorý preukáže správcovi dane splnenie podmienok na zníženie a predloží podklady, že 
osoba sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce na základe písomnej 
žiadosti doručenej do podateľne Obecného úradu vo Voznici.  
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli takémuto poplatníkovi znížiť poplatok za komunálny odpad 
za osobu o 50%. 
 
 

Uznesenie č. 02/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e zníženie poplatku za komunálny odpad o 50 % osobe  
za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže splnenie podmienok na zníženie a predloží 
podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce na základe písomnej 
žiadosti doručenej do podateľne Obecného úradu vo Voznici. Tlačivo tvorí prílohu tejto zápisnice a 
je dostupné na stránke obce www.voznica.sk a na Obecnom úrade Voznica. V prípade dokladov zo 
zahraničia (okrem dokladov z Českej republiky) je potrebné k dokladu priložiť úradný preklad do 
slovenského jazyka. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
3/2 Prehodnotenie žiadostí o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 
 
Ing. Peťková informovala o opätovnom prehodnotení žiadostí o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 
2 a bytu č.7. Nájomcom bytu č. 2 a bytu č. 7 uplynie doba nájmu dňom 31.03.2023. Po prehodnotení 
žiadostí Komisia pre prideľovanie nájomných bytov Obecnému zastupiteľstvu vo Voznici navrhuje s 
nájomcami uzatvoriť zmluvu o nájme bytu na dobu určitú, a to nasledovne:  
- pre nájomcu bytu č. 2 p. Jaroslava Tonhajzera s dobou nájmu od 01.04.2023 do 31.03.2026,  
- pre nájomcu bytu č. 7 p. Milana Varholíka s dobou nájmu od 01.04.2023 do 31.03.2024.  
 
 
 
 
 
 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



Uznesenie č. 03/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  predĺženie zmlúv o nájme bytu č. 2 a bytu č.7. a 
to nasledovne: 
- pre nájomcu bytu č. 2 p. Jaroslava Tonhajzera s dobou nájmu od 01.04.2023 do 31.03.2026,  
- pre nájomcu bytu č. 7 p. Milana Varholíka s dobou nájmu od 01.04.2023 do 31.03.2024. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
3/3 Fašiangy, karneval 
 
V dňoch 18. – 19. februára 2023 sa v obci Voznica budú konať Fašiangy, v týchto dňoch prebieha 
organizačno-technické zabezpečenie kultúrno-spoločenskej akcie. 
 
 

Uznesenie č. 04/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  organizačno-technické zabezpečenie kultúrno-
spoločenskej akcie Fašiangy 2023. 
 
Hlasovanie: 

 
 

 
 
K bodu č. 4 - Interpelácie poslancov, diskusia  
 
Interpelácie poslancov neboli žiadne. V bode diskusia nikto nemal námety a pripomienky. 
 
 
K bodu č. 5 – Záver 
 
Starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným za účasť na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 
 
 

Ing. Nadežda Nemcová 
       starostka obce 

 
 
Zapisovateľ:   Mgr. Radka Halušková, DiS........................ 

 
Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Laurov ........................................... 

 
Bc. Miroslava Halajová ................................ 

 
 
Vo Voznici, dňa 09.01.2023 
 
 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



OBEC VOZNICA 
Voznica 135, 966 81 Žarnovica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku 
 za komunálne odpady za obdobie .......................... 

 
ŽIADATE Ľ: 
 
Meno, priezvisko:....................................................................................................... 
 
Adresa trvalého pobytu:................................................................................................ 
 
Adresa prechodného pobytu:....................................................................................... 
 
Tel.:..........................................................  E-mail:....................................................... 
 
 

týmto žiadam o zníženie / odpustenie poplatku za komunálny odpad za osobu:  
 
 

............................................................................................................................................ 
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto pobytu 

 
Dôvod zníženia / odpustenia: 
 
...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
Súhlasím s doručením Rozhodnutia o znížení/odpustení poplatku na e-mailovú adresu uvedenú vyššie:   
ÁNO       NIE   
   
 
V prípade vrátenia preplatku žiadam o zaslanie preplatku: 
 
 na bankový účet:  SK_ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  
 
 v hotovosti z pokladne Obecného úradu Voznica 
 
 

 
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(a), sú pravdivé a nezamlčal(a) som žiadnu skutočnosť, čo 

potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom a som si vedomý(á) trestných následkov v prípade uvedenia nepravdivých 
skutočností. 

 
 
 
 
 



 
Prílohy: 
...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
Vo Voznici, dňa..........................   _______________________________ 
                    podpis platiteľa poplatku 

 
 
 
 
 
ZÁZNAMY OBCE VOZNICA 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Voznica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane 
osobných údajov a  na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, za účelom zníženia 
resp. odpustenia poplatku za komunálne odpady. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného 
účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym 
poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované.  
 
 

 
 

 


